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Indledning  
 

Velkommen til generalforsamling 2018.  

  

Det regnskabsår vi i dag er til generalforsamling for er det 59. i rækken. På mange 

måder ligner det tidligere år og så alligevel ikke. Der er sket rigtig mange ting, og vi 

står mildest talt i en brydning for hvad vi skal i fremtiden. Landspolitisk har vi fået et 

energipolitisk forslag med alle partier bag – men det mangler endnu underskriften. Vi 

kender et indhold af aftalen men der er stadig fortolkninger der ”tåger” i landskabet.   

  

  

• Det er en kendsgerning at fra 2019 (61) bliver regnskabsåret lig med 

kalenderåret. Det 60. regnskabsår er kun på 6 måneder, og derfor skal I allerede 

til generalforsamling i april 2019. – sådan vil det blive fremover.  

  

• Vi får som resultatet af energiforliget benchmarking og får sparekrav på halsen. 

Benchmarking er vor tids ”Salamimetode” for rigid tilpasning af omkostninger. 

Benchmarking er i sig selv ikke af det onde, for så får vi mulighed for at spejle 

os mod andre værkers økonomi. Sparekrav kan derimod gå ud over 

driftssikkerhed og vedligeholdelse. Det er også underligt Folketinget kan 

udstikke sparekrav, når Generalforsamlingen for det forbrugerejede Egtved 

Varmeværk er højeste myndighed.  

  

Jeg har på vore mine private oplysninger set på varmeudgifter. Siden 2010 er de faldet 

med 25 % totalt. Det betyder faktisk at den variable varmepris er faldet med 

betydeligt mere (næsten dobbelt så meget). Det synes jeg er virkelig flot. Nu kommer 

vreden/skuffelsen. Staten fjerner et tilskud fra nytår, i Egtveds tilfælde på 3,6 mio. kr. 

og det uden at sætte noget konkret i stedet. Hvis beløbet divideres med antallet af 

forbrugere – bliver det i runde tal 4.000,00 kr. for hver forbruger. Muligvis kan der 

blive tale om kompensationer – men de nøjagtige vilkår er ikke kendt endnu. I Egtved 

er vi slået tilbage til start som i LUDO. – Og det vil vi være i ca. 3 år inden vi kan få os 

rettet ind til de nye vilkår, der er i energiforliget. Det er politisk dårlig timing at man 

ikke giver varmeværkerne et fornuftigt overlap til at modvirke de ændrede vilkår man 
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påtvinger os. Politikerne burde have taget sig sammen langt tidligere. Varmeudgiften 

er jo høj på hitlisten i jer forbrugeres udgiftsdel.  

  

Jeg skulle hilse fra bogholderiet at: Det er ikke muligt at få oplyst de eksakte 

varmepriser før 1 januar 2019. Vi arbejder med ca. beløb indtil da. Når de kendes kan 

de ses på vores fjernvarmeside.  

  

Vi får i forliget mulighed for under betingelser at blive fritaget for binding til naturgas. 

Vi skal heller ikke stille reguler kraft til rådighed ved for lidt strøm i el nettet. Vi har 

derfor 56.000 kg jern til salg i form af en 5.500 hk gasmotor med generator til salg. 

Henvendelse til formanden eller driftsleder. Det sandsynlige er at motoren udfases, 

og vi vil ikke have den serviceret, når den om ikke så længe har kørt 80.000 timer. 

Service vil koste 3-4 mio. kr. Forsikringer siges tilsvarende op.  

  

Hvad skal vi så i fremtiden? Kedeldrift er muligt. Elkedler er muligt, og endelig er sol 

muligt. Det hænger bare ikke helt sammen på årsbasis. Vi kommer til at mangle sikker 

produktion på nogen tidspunkter af året især hvis produktion og økonomi skal gå hånd 

i hånd.  

  

Der er tre muligheder:   

  

• TVIS banker på for at levere varme til Egtved. Det skriver de på Deres 

hjemmeside. Det skal ske med en ledning fra Skærbæk via Vejle, Haraldskær i 

Vejle Ådal til Egtved. Hvorfor der – fordi også Bredsten og Jelling skal forsynes. 

Vi er i en fase, hvor TVIS regner på tingene. Vi ved det bliver en betinget 

byportsaftale, hvor det er pris og betingelser ved skel, der er gældende. 

Elkedler og motordrift får nok ikke plads i aftalen.   

• Den anden mulighed er et flis anlæg vi selv opfører. Det kan være i samspil med 

en varmepumpe. Det skal være et værk der kan fyre med så mange forskellige 

brændsler som muligt. Vi tænker det skal opføres på Lergården ved 

Solanlægget. Der kan der laves plads til det. De næste måneder vil bringe mere 

lys over hvad vi skal.   

• Tredje mulighed er opvarmning i elkedler. Anlægssummen er lav men driften 

er høj. Det ville ellers være en god måde at balancere vindmøllestrømmen på.  

  

Det er ikke sikkert at der er frit valg på hylderne mht. produktion. Det kan være sådan  

at varmeplanlægning afgør hvad vi skal.  
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Vi ved dog én ting, det er at flis er steget i pris og er fortsat stigende. Nogen påstår 

der er i verden, snart for lidt træ egnet for flis. Danmarks skovdyrkerforening siger: at 

bare vi ved hvad der skal bruges, kan vi levere. Vi så i år en vis mangel af halm på 

grund af tørken. Så når vi i mange år har talt om vi gerne ville fyre med flis, er lysten 

da kølnet lidt. Vi ved også politikerne ser med kærlige øjne på beskatning af 

overskudsvarme; i TVIS tilfælde fra raffinaderiet i Fredericia. Det er med fjernvarme 

som det er med botanikken: Ikke ret mange roser uden torne.   

  

Det vi ved er at forbrugerne i Egtved skal have den lavest mulige varmepris, og det vil 

bestyrelsen arbejde aktivt for. Vi skal investere i produktionsudstyr, der ikke bare i 

dag har en lav pris men også om 10 år og også om 20 år er konkurrencedygtig i forhold 

til andre opvarmningsformer.  

  

Ud fra et klart beslutningsgrundlag træffer bestyrelsen beslutningen om den 

fremtidige produktion. Hvis ikke – inddrager vi medlemmerne i beslutningen.  

  

  

Uanset hvad det ender med, vil der som sagt gå 2-3 år inden en produktionsplatform 

kan træde i kraft.  

  

Formanden har et ønske: og det er inden for en 3-5 årig periode at næsten halvere 

varmeudgiften i Egtved. Det er forskellen på afgifts- og ikke afgiftsbelagt brændsel.   

  

På det personalemæssige har vi rystet posen. Jeg har hele tiden haft den 

underhåndsaftale med driftsleder Jørgen Jepsen at værket havde ca. 12 måneder til 

at finde en ny Driftsleder. Tro mig – det er ikke særlig lang tid, når bestyrelsen fungerer 

på frivillighed. I denne sag var vi enige om at vi godt kunne blande frugterne 

anderledes. Der er i Egtved ikke driftsledertimer nok til en fuldtidsstilling mere. Derfor 

var det indlysende at vi skulle finde en løsning. På baggrund af en tilsvarende 

indstilling i bestyrelsen for BBKV, en indstilling blandt driftsledere og øvrige personale; 

og et godt skub af vor interesseorganisation Dansk Fjernvarme har vi fået lavet en 

aftale om Fælles driftsleder EV/BBKV imellem. Med dette også en aftale om vilkår, 

fordelinger etc. og fremtidige veje til mere samarbejde, som alle er tilfredse med og 

samstemmende siger at det er det vi vil! Resultatet er at Maskinmester Leif O. 

Rasmussen startede her den 1. juni som driftsleder i Egtved tirsdag, torsdag og fredag. 

Gæt selv hvor Leif er mandag og onsdag! Leif vil præsentere sig selv under eventuelt. 

Vi har ikke sagt farvel til Jørgen Jepsen. Jørgen er nu driftsassistent. I bestyrelsen synes 

vi på mange måder at det er en rigtig klog beslutning, når vi selv skal sige det. Det 
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bliver et glidende tronskifte, og vi står godt rustet til den anlægsfase vi med sikkerhed 

ved kommer – TVIS, flis – eller måske noget helt tredje. Da Jørgen blev driftsassistent 

var konsekvensen at vi var nødt til at reducere i personalet. Peter Søgaard har i en tid 

været greenkeeper på solfangerfeltet. Det er gammel leret landbrugsjord på 

Lergården, og det egner sig ikke helt til solproduktion.  Bestyrelsen vil gerne sige Peter 

Søgaard tak for den tid han var aktiv i værkets tjeneste.  

  

Det er slet ikke tale om en sammenlægning af BBKV og EV. Vi sælger ikke ud af byens 

guld. Men samarbejde er yderst fornuftigt. Derfor er der allerede nu åbnet op for at 

vagtpersonale i Egtved kan tage vagter i BBKV og omvendt. Begge værker har en ældre 

bilpark, så hvem ved - det kan måske også i fremtiden være fælles dyt/dytter med 

fælles logo. Der åbner sig hele tiden nye muligheder. Det er ofte nu kun ½ pris at sende 

personale på uddannelse. Vi begynder at se synergien i samarbejdet og se at stordrift 

giver fordele.  

  

Ikke bare på det personale- / aktivmæssige er der synergi i at gøre det fælles. Jeg 

annoncerede på sidste generalforsamling at det var tiden at lave nye vedtægter og 

leveringsbestemmelser. Lad mig sige det på den måde: det er det stadig. Vi er bevidst 

ikke gået i gang, fordi der hele tiden sker ændringer. Det sker nok inden ret længe 

uden at sætte tid på. – Vi i EV har et ønske om at det bliver fælles betingelser med 

BBKV. Løbende tilretter hver vore bestyrelser de to værkers verden ud fra en fælles 

omverden – og en fælles verden.  

   

Dansk Fjernvarme følger vort initiativ om samarbejde, fordi det rummer mange 

muligheder uden at sammenlægge værker.  

  

I en undersøgelse foretaget af DFF fremgår det at et meget stort flertal af danskerne 

ønsker det forbrugerejede varmeværk, sådan som det er i Egtved. 64 % af danske 

husstande får fjernvarme, og der kommer flere til. I Egtved ønsker vi at fremtidige 

udstykninger også får mulighed for fjernvarme. Det har været en risikabel satsning for 

EV, som lovgivningen er nu, det kunne potentielt påføre EV store udgifter og 

eksisterende varmekunder dårlig varmekomfort, hvis kun få i en udstykning tilslutter 

sig. Mange vælger en varmepumpeløsning men glemmer at selve pumpen kun har en 

levetid på 15 – 20 år. Vejle Kommune ønsker glædeligvis at fremtidige udstykninger 

forsynes med fjernvarme. Hvis naturgasfyrede boliger/industriejendomme i Egtved 

ønsker at konvertere til fjernvarme vil vi se på det.  Det gælder Aftensang, Nydamsvej 

og Frydsvej. Vi siger nok ikke ja til en enkelt ejendom men hvis man går sammen – så 

er der muligheder.  
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Bestyrelsen har arbejdet godt i det forløbne år. Arbejdsformen er den at ved 

regnskabsårets start udsendes ”bruttodatoer” med månedlige bestyrelsesmøder. 6-7 

af dem afholdes. Tidligere er de blevet afholdt på tirsdage, men er nu flyttet til 

torsdage. GPRS direktivet har også introduceret sig i bestyrelsen. Når bestyrelsen skal 

kommunikere med hinanden, må det ikke ske på en privat mail. Det skal ske på en 

mailadresse tilhørende Egtved Varmeværk.   

  

De to bestyrelsesmedlemmer, der er på valg Karsten Varming og undertegnede 

ønsker begge genvalg. Ligesom på sidste generalforsamling er det ikke et valg for to 

år – men for to perioder (1 ½ år).  

  

Med ovennævnte situation er situationen den for suppleanterne at:  

  

 Birthe Christoffersen og Peter Kristensen modtager genvalg som suppleanter. 

Det er en rigtig god backinggruppe vi har.  

  

  

Bestyrelsen indstiller i år at revisionen tildeles revisionsfirmaet Lidegaard Revision, 

Tørring. Det er jo år tre for Lidegaard. Vi har været tilfredse med det arbejde der er 

udført. Vi ser nu resultater af det revisorskifte vi gjorde; ikke mindst set ud fra en 

økonomisk vinkel. Revisoren stiller de kritiske spørgsmål, og vi svarer.   

  

Jeg har talt om det tidligere i min formandstale. Driftslederen er ny. Det skete sidste 

gang for godt 20 år siden, så det er ikke enhver i bestyrelsen forundt at gøre det flere 

gange i sin karriere. Bestyrelsen har fået den driftsleder i rette tid og på de betingelser 

vi ønskede. Det er ikke bare en deleløsning – det er faktisk en fuldtidsløsning, fordi 

der er så meget fælles arbejde på begge værker. Begge værker er jo en tro kopi af 

hinanden – der er lidt forskel i størrelse. – Og vi har de samme udfordringer. 

Vagtpersonalet har fået nye ansættelseskontrakter, så aflønningen begge steder er i 

samme størrelsesorden. Det vil det komme på tale at vagter her kan udføre arbejde 

der og omvendt. Det vil medføre at i stedet for weekendvagt hver tredje uge – bliver 

det hver 6. uge/2 gange i kvartalet. De skal alle have stor ros for det arbejde de 

udfører.  

  

En del af boligmassen i Egtved tilhører udlejere. Vi kunne godt tænke os et bedre 

samarbejde. Et samarbejde om rettidige, korrekte oplysninger ved fraflytning / 

tilflytning af lejemål. Vi kunne også tænke os et samarbejde omkring dårlige betalere. 
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Lejeboliger indeholder for mange dårlige betalere. Får vi ikke et bedre samarbejde er 

konsekvensen at vi i stigende grad vil anvende mulighed for at kræve sikkerhed for 

vor leverancer af varme eller helt undlade at levere. Det er misforstået hjælp fra 

udlejers side ikke at hjælpe Varmeværket med at få sin betaling for forbrugt varme. I 

første omgang vil vi måske prøve at lave en side på www.egtvedvarme.dk. Tilsvarende 

vil vi for ejendomsmæglere/handlere lave en ”drejebog” ved hushandler.  

  

Vi afregner 2017-2018 med 400,00 kr. per MWh (500,00). Vi har sendt nye 2018 

aconto rater ud med basis 430,00 kr. pr MWh (537,50)  

Gå i øvrigt jævnligt ind på e-forsyning og se jeres informationer i E forsyning. Tilmeld 

jer vort nyhedsbrev. Vi kan/må ikke gøre det for jer. Vi har i nogle måneder lagt 

informationer op på FB under Egtved men vi synes ikke at det er det rigtige medie.  

  

Egtved Varmeværk har en tvist med en Leverandør af den tank, der er opført på 

Lergården. Vi har haft syn og skøn på sagen. Skaden drejer sig i sin enkelthed i at der 

er rustpletter på tanken dels på grund af stålspåner der har sat sig fast i de lakerede 

plader, og dels på grund af løberust på plader ved montering af yderbeklædning. Der 

er tale om kosmetisk udseende, der ifølge syns- og skønsmanden ikke har 

levetidsbegrænsende effekt. Det forventes at sagen finder sin snarlige slutning.  

  

Rosenhaven er i år blevet renoveret. Det er forløbet planmæssigt og uden 

overraskelser. Én enkelt forbruger er ikke tilfreds med at have fået sat udvendigt 

målerskab op. Egtved varmeværk fandt det nødvendigt. Først efter at arbejdet var 

udført klagede forbrugeren. Vi har afvist klagen med henvisning til nødvendigheden 

og med henvisning til vore leveringsbestemmelser. Det har forbruger ikke stillet sig 

tilfreds med, og har klaget til Energistyrelsen eller til forsyningsstyrelsen som det i 

dag hedder. Vi har i dag et optimeret ledningsnet, der muliggør ensartede 

temperatur- og trykforhold i hele byen.   

Efter denne renovering er vi færdige med at renovere i nogen årtier, på nær 

området på Korbenhøj. Eet brud på distributionsledningen medfører at hele 

ledningsnettet inklusiv stikledninger udskiftes. Det er ikke det værste område; 

Fjernvarmerørene ligger i betonskaller men det er i sand/grus og det er på grund af 

de topografiske forhold veldrænet.   

Alle Produktionsformer har kørt optimalt i år. Vi har for din sikkerhed opgraderet 

Søndergade med en nødgenerator, så varmeproduktion kan opretholdes uden 

ekstern strøm er nødvendig. Så længe vi kan skaffe diesel og gas, kan vi levere varme.  

http://www.egtvedvarme.dk/
http://www.egtvedvarme.dk/
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Vore El kedler er blevet opdateret med nye kontakter og delvis nye varmelegemer.  

  

Samarbejdet med BBKV, Give, Jelling og Tørring er der stadig på det overordnede plan. 

Samarbejdet er så sammentømret at pres udefra kan samordnes.  

  

EU retten har talt, og det får virkning for de kommunegaranterede lån vi har. Hidtil 

har vi betalt 1,5 % af hovedstolen i omkostninger og risiko som engangsbeløb. 

Fremover bliver det 0,55 % som årligt beløb af restbeløbet. Det gør en forskel. Ca. 2,5 

mio. kr. på de lån vi har. Vejle Kommune har ikke nogen risiko, så set med vores øjne 

er det rent tyveri. Kommunens forretningsmoral kan i vores optik ligge på et meget 

lille sted. Det kan godt være at vi er naive – vi troede at en aftale er en aftale. Det er 

det ikke, når aftalepartneren er Vejle Kommune. Vi er i øjeblikket i tænkeboks med 

initiativer.  

  

Vi fremlægger et robust regnskab uden anmærkninger fra revisor. Regnskabet er som 

sædvanlig faktuel information, som der ikke kan rokkes ved. Det er et tilfredsstillende 

regnskab, der afleveres. Vi har nu fået has på den overdækning vi har kørt med i de 

sidste år.   

  

Hvis man skal opsummere skal vi i 2019 arbejde med:   

• Den fremtidige produktion.  

• Den fremtidige finansiering af anlæg.  

• Vedtægter og leveringsbestemmelser.  

• Selskabets kodeks for god ledelse.  

  

Afslutning  
 

  

Jeg vil gerne takke min bestyrelse og personale. Alle har haft et godt engagement.  

Med disse ord stiller jeg denne beretning til generalforsamlingens debat.   

  

  

Denne beretning vil i løbet af et par dage være at finde på vores hjemmeside.  

  

  

23. oktober 2018 /Anders Rønshof, formand.  


